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Så har granskningen genomförts 
 

De två toppkandidaterna från varje parti har tillfrågats om att delta i Sveriges 

Kvinnolobbys utfrågning. Utfrågningen är gjord via enkätfrågor som varje 

kandidat ombetts att skriftligen svara på. Alla partier utom Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna har ställt 

upp med två kandidater i granskningen. Frågorna är specificerade utefter 

huruvida kandidaterna redan suttit i parlamentet, om de är nya och om de 

tillhör partier som kandiderar för första gången. De frågor vi ställt hittar du 

tillsammans med kandidaternas svar nedan. 

 

I granskningen har vi ställt frågor om hur kandidaterna och deras grupper har röstat om 

aktuella rapporter som syftar till att främja kvinnors rättigheter. Mer om dessa: 

 

 Estrela-rapporten förespråkar bland annat ett införande av laglig abort i alla 

medlemsländer och obligatorisk sexualundervisning i skolan. Läs mer om den här.  

 

 Honeyball-rapporten förordar kriminalisering av sexköp med den svenska 

modellen som förebild. Den går att hitta här.  

 

 Förslaget om könskvotering i bolagsstyrelser kan du läsa om här. 

 

En av frågorna som ställdes till kandidaterna handlar om Europaparlamentets utskott för 

kvinnors rättigheter och jämställdhet (FEMM-kommittén). Utskottet arbetar bland 

annat för att främja och skydda kvinnors rättigheter och undanröja alla former av 

könsdiskriminering. Det har funnits i parlamentet sedan 1984 och Mikael Gustafsson (V) 

är den nuvarande ordföranden för utskottet. Mer information om FEMM-kommittén hittar 

du här.  

 

 

 

 

Kontakt: 

Emma Ley, 070 – 239 60 08 eller emma.ley@sverigeskvinnolobby.se 

 

Om oss: 

Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse vars arbete vilar 

på feministisk grund. Under paraplyet finns 42 medlemsorganisationer som arbetar för 

att stärka kvinnors position i samhället. Läs mer: www.sverigeskvinnolobby.se 

  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0426+0+DOC+PDF+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:en:PDF
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/FEMM/home.html
mailto:emma.ley@sverigeskvinnolobby.se
http://www.sverigeskvinnolobby.se/
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Marita Ulvskog (S) svarar 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka 
konkreta frågor har du drivit under mandatperioden i syfte att främja 
jämställdhet och kvinnors rättigheter? 

Svar: Jag, och hela den svenska (s)-delegationen, har jobbat för kvinnors rättigheter på 
arbetsmarknaden (och därmed också för barnomsorg och en föräldraförsäkring som 
visserligen ska beslutas av medlemsstaterna och inte av EU men som ändå måste tas med 
i bilden när man beskriver arbetsmarknaden). Förvärvsgraden bland kvinnor i EU är bara 
drygt 60 procent. Det ska vi ändra på. Jag har också arbetat för kvinnors representation i 
allt från Europeiska centralbanken till EU-kommissionen och den egna gruppen. I den 
socialdemokratiska partigruppen med 194 ledamöter har vi nu varannan kvinna och 
varannan man i styrelsen och en bra fördelning av andra tunga poster. När Barrosso 
utsågs till EU-kommissionens ordförande tog vi också strid för att den så kallade höga 
representanten för utrikesfrågor skulle vara en kvinna och så blev det: Catherine Ashton, 
brittisk labourkvinna. Jag har också arbetat mycket med EUs forskningspolitiska 
program - Horizon-programmet - som nu har ett tydligt genusperspektiv både när det 
gäller forskningens innehåll och kvinnors möjligheter att bedriva forskning.  
  
2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 

och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete 
framöver? Vilka är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

 
Svar: FEMM-utskottet är viktigt. Vi har också ett mycket bra samarbete med det. Anna 
Hedh i vår (s)-delegation deltar i merparten av utskottsarbetet trots att hon inte är 
formell ledamot av det. Som ledamot av LIBE-utskottet, d v s utskottet för 
medborgerliga fri- och rättighetsutskottet, har hon också ett brett ansvar för allt som 
rör kvinnors rättigheter och jämställdhet. Vi som sitter i andra utskott har samma ansvar 
på mer specifika områden. Jag kommer faktiskt inte på ett enda utskott där man INTE 
beslutar om sådant som påverkar kvinnors rättigheter och möjligheter. Därför bedriver vi 
också ett brett jämställdhetsarbete.  
  
3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 

sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade du och hur såg det ut i din 
grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Jag och hela vår grupp stod bakom Estrela, som är portugisisk socialdemokrat, till 
100 procent. Rapporten är särskilt viktig i ett läge när utvecklingen i Europa går åt fel 
håll. Före jul röstade det spanska parlamentet om ett förslag till abortlag där abort 
endast tillåts om graviditeten är en följd av brott eller riskerar kvinnans hälsa. Det är en 
signal som påverkar hela EU. Därför har vi varit synnerligen aktiva i frågan tillsammans 
med Edit Estrela men också med bl a spanska ledamöter i parlamentet. 
  
4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 

kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Jag - och alla andra svenska socialdemokrater - röstade för Honeyballrapporten. 
Min kollega Anna Hedh har länge varit pådrivande i denna fråga, lagt mängder av förslag 
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och fick nu äntligen se ett konkret resultat av allt arbete med att introducera en "svensk 
modell". För oss är det självklart att försäljning av kvinnors kroppar inte hör hemma i ett 
jämställt samhälle. Det är lika självklart att det är sexköparen som ska ställas till 
ansvar.  Vår övertygelse är att ett förbud mot sexköp inte bara minskar det sexuella 
utnyttjandet utan också bidrar till att minska handeln med människor över gränserna.  
  
5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 

bolagsstyrelser. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni 
så? 

Svar: Jag - och den socialdemokratiska gruppen som helhet - röstade för förslaget. De 
frivilliga systemen har inte fungerat. Inte heller i Sverige. Jag hade önskat att vi hade 
gått före och att Europa sedan försökt kopiera oss. Så blev det inte nu. Regeringen 
har aktivt agerat för att förhindra en kvotering till bolagsstyrelserna. Därför blev det 
nödvändigt att ta vägen över EU. Beslutet innebär att det underrepresenterade könet år 
2020 ska utgöra minst 40 procent av styrelseledamöterna i de största börsbolagen som 
har gränsöverskridande verksamhet. Medlemsländerna ska kunna välja hur reglerna ska 
anpassas till nationella förhållanden men vara skyldiga se till att målet nås. Det är 
viktigt för oss. Bra blandning i en bolagsstyrelse är en förutsättning för kvalitet i 
beslutsfattandet.   
 
  



5 
 

Olle Ludvigsson (S) svarar 
 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka 
konkreta frågor har du drivit under mandatperioden i syfte att främja 
jämställdhet och kvinnors rättigheter? 
  
Svar: Jag har jobbat mycket aktivt för att stärka jämställdheten. Ökad 

jämställdhet är inte bara rätt, utan också lönsamt. Det ger en bättre fungerande 
samhällsekonomi och är därmed en vinstaffär för alla. 
 
Konkret har jag ägnat mig mycket åt det EU-förslag som syftar till att förbättra 
jämställdheten i styrelserna i de största börsnoterade bolagen i Europa. Jag ser positivt 
på förslaget och vill att det antas omgående. 
 
Jag har också lagt mycket energi på det EU-förslag som handlar om att förstärka det 
arbetsrättsliga skyddet för föräldrar i samband med graviditet/födsel. I dag är det tyvärr 
ganska vanligt på vissa håll att särskilt kvinnor nedgraderas eller sparkas när de får barn. 
Jag vill att denna fråga snabbehandlas i förhandlingarna om EU:s så kallade 
mammaledighetsdirektiv så att ett stärkt skydd kan komma på plats så snart som 
möjligt. 
 
2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete 
framöver? Vilka är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

  
Svar: Jag sitter tyvärr inte i jämställdhetsutskottet och vet inte om jag kommer att göra 
det under nästa mandatperiod. Jag har dock varit aktivt involverad i yttranden från 
andra utskott till FEMM. I processen kring förslaget om jämställda bolagsstyrelser 
agerade jag både i sysselsättningsutskottet och i ekonomiutskottet – alltså de utskott där 
jag är ordinarie respektive suppleant. I övrigt ser jag till att ha ett 
jämställdhetsperspektiv i alla frågor som jag jobbar med i de utskotten. Inte minst är 
jämställdhetsaspekten av avgörande betydelse i arbetsmarknadsfrågorna. EU-
lagstiftningen om till exempel arbetsmiljö, arbetstid, visstidsanställningar och 
lönediskriminering är viktig för jämställdheten på arbetsmarknaden i såväl Sverige som 
övriga Europa.  

 
3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? 
Varför röstade ni så? 

 
Svar: Jag och min grupp stödde Estrelabetänkandet till 100 procent. Vi anser att 
kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är mänskliga rättigheter. Även om 
Europaparlamentet inte har strikt lagstiftningskompetens så har vi rätt att uttrycka en 
åsikt i frågan.  

Rapporten är extra viktig med tanke på utvecklingen i Europa. Före jul röstade det 
spanska parlamentet om ett förslag till abortlag där abort endast tillåts om graviditeten 
är en följd av ett sexualbrott eller riskerar kvinnans fysiska eller mentala hälsa. Det är 
en negativ signal som påverkar hela EU.  Jag anser inte att det är rimligt att 
stillatigande se på när kvinnors rättigheter inskränks i andra europeiska länder. 
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4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 
kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade du 
och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 
 
Svar: Jag röstade för Honeyball-rapporten. Min kollega Anna Hedh deltog aktivt med 
ändringsförslag till rapporten och har länge drivit denna fråga. I den socialdemokratiska 
gruppen som helhet följde de flesta vår rapportör Honeyball och röstade för, med 
undantag för vissa tyska och holländska ledamöter. 
 
Jag röstade för rapporten då jag anser att prostitution och försäljning av kvinnors 
kroppar inte hör hemma i ett jämställt samhälle. Jag är också övertygad om att ett 
förbud mot köp av sexuella tjänster inte bara har minskat det sexuella utnyttjandet i 
Sverige utan också bidragit till att minska handeln med kvinnor till Sverige.  
 
6. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 

bolagsstyrelser. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni 
så? 

 
Svar: Jag stöder alltså förslaget och har aktivt arbetat med frågan i båda mina utskott. 
Den socialdemokratiska gruppen som helhet står också bakom förslaget. Jag är för 
kvoteringen därför att de frivilliga modeller som hittills använts uppenbarligen inte har 
fungerat. Jämställdhetsutvecklingen har gått alldeles för sakta. I Sverige har andelen 
kvinnliga ledamöter i börsbolagens styrelser minskat två år i rad och är nu nere på 22,3 
procent. Sedan 2007 är ökningen inte större än 3 procentenheter.  

Jag anser att glastaket som hindrar kvinnor från att nå styrelserummen måste tas bort. 
Nuvarande strukturer som hindrar kvinnor är djupt orättvisa och leder även till ett 
omfattande slöseri med kompetens för företagen. Förslaget gäller stora börsnoterade 
företag som nästan alltid har verksamhet i flera länder. I takt med att Europa vävs 
samman tycker jag att det blir alltmer ohållbart att enbart ha ett nationellt perspektiv 
och i den här frågan. Därför välkomnar jag EU-lagstiftning. 
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Gunnar Hökmark (M) svarar 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka 
konkreta frågor har du drivit under mandatperioden i syfte att främja 
jämställdhet och kvinnors rättigheter? 
 
Krav på medlemsstaterna att uppfylla jämställdhetsmålen och kampen 
mot organiserad brottslighet och människohandel. Jag vill dock inte att 

vi ska gör den konkreta jämställdhetspolitiken till en EU-fråga, den bör förbli nationell, 
för då blir den föremål för kompromisser med andra som av olika anledningar inte har 
samma - i mina ögon - moderna syn på de här frågorna som vi har i Sverige.   

2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vilka 
är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 
 

Svar: De viktiga jämställdhetsfrågorna som vi kan hantera på europeisk nivå finns inom 
andra områden, exempelvis vad gäller att öka kvinnors arbetskraftsdeltagande och att 
inom ramen för det polisiära och rättsliga samarbetet motverka trafficking. 

3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade du och hur såg det ut i din 
grupp? Varför röstade ni så? 
 

Svar: Vår utgångspunkt var att rösta för rapporten, i strid mot vår partigrupp, eftersom 
vi ville ge stöd för den liberala och moderna syn på abort och sexuella rättigheter som 
Estrelarapporten gav uttryck för. Vi ämnade vidare att ange en röstförklaring som 
deklarerade vår uppfattning att detta är en medlemsstatsfråga. När Estrelarapporten 
röstades en första gång blev voteringen mycket stökig med 80 olika ändringsförslag. Då 
röstade Moderaterna för en återremittering för att få en bättre och mer genomarbetad 
text att ta ställning till.  När frågan kom upp till votering igen den 10 december 2013 
lades också en alternativ text lagts fram i vilken det enbart konstaterades att detta är 
frågor som ska hanteras på medlemsstatsnivå. Den röstades innan själva 
Estrelarapporten och i och med att den antogs föll Estrela per automatik enligt de 
röstregler EP arbetar utefter. Moderaterna avstod vid voteringen om den alternativa 
texten eftersom vi ämnade att rösta för Estrelarapporten, men givet voteringens utgång 
gavs inte den möjligheten.  

4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 
kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Moderaterna röstade för Honeyball-rapporten. Vi kan konstatera vilka positiva 
effekter den svenska sexköpslagen har haft och ser därför gärna att detta exempel 
sprids. Sedan vi införde lagen i Sverige har andelen prostituerade minskat, allmänhetens 
inställning till prostitution har förändrats. Det är ett viktigt led i arbetet mot trafficking.  

5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 
bolagsstyrelser. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni 
så? 
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Svar: Moderaterna röstade emot förslaget om kvotering i bolagsstyrelser. Vi är skeptiska 
till kvotering i sak men röstade också emot detta förslag eftersom det inte är en EU-
fråga. Riksdagen har konstaterat att detta förslag strider mot subsidiaritetsprincipen då 
varje EU-land själv bör bestämma reglerna för hur ägarna i ett företag utser 
styrelseledamöter. Vi värnar subsidiaritetsprincipen, beslut ska fattas så när människan 
som berörs som möjligt. 
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Isabella Lövin (MP) svarar 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka 
konkreta frågor har du drivit under mandatperioden i syfte att främja 
jämställdhet och kvinnors rättigheter? 
 

Svar: För mig finns det en jämställdhetsaspekt i alla politiska sakfrågor. Ett exempel är 
klimatförändringen, som drabbar kvinnor hårdare än män, framförallt i 
utvecklingsländer. Bland annat FN:s klimatpanel har konstaterat att klimatförändringens 
effekter fördelas olika mellan könen. Det är också män som bidrar till den globala 
uppvärmningen mer än kvinnor, bland annat eftersom män äter mer kött än kvinnor och 
de åker mer bil och mindre kollektivt. En politik som sätter klimatet främst är därför 
också en jämställdhetsfråga. 

2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vilka är 
de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

Svar: Jag kommer att samarbeta med de gröna ledamöter som tar plats i FEMM-utskottet 
nästa mandatperiod. Det ordinarie utskott jag själv kommer att söka mig till i första 
hand är fiskeriutskottet, eftersom fiske är den fråga jag är specialiserad på.  

3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? 
Varför röstade ni så? 

Svar: Jag röstade för Estrelas förslag till resolution om sexuella och reproduktiva 
rättigheter, som bland annat handlade om rätten till säkra aborter. Både jag och den 
gröna gruppen fördömer att höger-grupperna fällde detta betänkande. Se t.ex. 
uttalande från gröna gruppen: http://www.greens-efa.eu/sexual-health-and-rights-
11226.html  

4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 
kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade du 
och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Jag röstade för resolutionen i slutomröstningen och jag röstade för det stycke som 
förordar en kriminalisering av sexköp enligt den nordiska modellen. Några tyska och 
nederländska ledamöter i den gröna gruppen röstade inte för att förorda den nordiska 
modellen, och det beklagar jag.  

5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 
bolagsstyrelser. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Jag och gröna gruppen röstade för förslaget om kvotering i bolagsstyrelser. Se 
t.ex. gröna gruppens kampanjsajt i frågan: http://get-women-on-board.eu/   

http://www.greens-efa.eu/sexual-health-and-rights-11226.html
http://www.greens-efa.eu/sexual-health-and-rights-11226.html
http://get-women-on-board.eu/
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Peter Eriksson (MP) svarar 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Om du 
blir invald, vilka konkreta frågeställningar som främjar jämställdhet 
och kvinnors rättigheter lovar du att driva?  
 
Svar: Det finns en jämställdhetsaspekt i alla politiska sakfrågor. Ett 

exempel är klimatförändringen, som drabbar kvinnor hårdare än män, framförallt i 
utvecklingsländer. Bland annat har FN:s klimatpanel konstaterat att klimatförändringens 
effekter fördelas olika mellan könen. Det är också män som bidrar till den globala 
uppvärmningen mer än kvinnor, bland annat eftersom män äter mer kött än kvinnor och 
de åker mer bil och mindre kollektivt. En politik som sätter klimatet främst är därför 
också en jämställdhetsfråga. 

2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vilka 
är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

Svar: Jag kommer att delta i FEMM-utskottets arbete genom att samarbeta med de 
gröna ledamöter som tar plats i det utskottet nästa mandatperiod. 

3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Den gröna gruppen fördömer att höger-grupperna fällde detta betänkande. Se 
t.ex. uttalande från gröna gruppen: http://www.greens-efa.eu/sexual-health-and-
rights-11226.html  

4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 
kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Satt inte i Europaparlamentet. 

5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 
bolagsstyrelser. Hur röstade din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Gröna gruppen röstade för förslaget om kvotering i bolagsstyrelser. Se t.ex. gröna 
gruppens kampanjsajt i frågan: http://get-women-on-board.eu/  

 

 

  

http://www.greens-efa.eu/sexual-health-and-rights-11226.html
http://www.greens-efa.eu/sexual-health-and-rights-11226.html
http://get-women-on-board.eu/
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Marit Paulsen (FP) svarar 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka 
konkreta frågor har du drivit under mandatperioden i syfte att 
främja jämställdhet och kvinnors rättigheter? 

2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i 

jämställdhetsutskottets arbete? Vilka är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

Svar på 1 och 2: Mitt politiska huvudfokus under den nuvarande samt den kommande 
mandatperioden ligger främst på frågor som är relaterade till jordbruk, landsbygd, miljö 
och klimat. Mer specifikt handlar det om djurskydd och djurhälsa, växtförädling, ett 
kretslopp av näringsämnen mellan stad och land samt antibiotikaresistens (särskilt 
länken mellan djurhälsa och folkhälsa). Detta kommer givetvis inte att hindra mig från 
att agera i frågor om jämställdhet i de situationer som kan uppkomma, exempelvis vid 
omröstningar i plenum. 

3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade du och hur såg det ut i din 
grupp? Varför röstade ni så? 

 Svar: Jag var för denna rapport och röstade därför emot den alternativa resolutionen 
från de konservativa grupperna EPP & ECR. Den liberala gruppen (ALDE) gav sitt stöd till 
rapporten, men det fanns några i gruppen som röstade emot den. 

4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 
kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Jag röstade ja till rapporten. Den liberala gruppen (ALDE) var splittrad.  

5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 
bolagsstyrelser. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni 
så? 

Svar: Jag röstade emot förslaget eftersom jag anser att detta ska beslutas på nationell 
nivå. Det ser dessutom fortfarande väldigt dåligt ut vad gäller jämställdhet i EU:s 
institutioner. Den liberala gruppen (ALDE) var splittrad i frågan. 
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Cecilia Wikström (FP) svarar 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka 
konkreta frågor har du drivit under mandatperioden i syfte att 
främja jämställdhet och kvinnors rättigheter? 
  
Svar: Genom lagstiftning har jag arbetat aktivt med direktivet mot 

människohandel samt att besöksförbud ska gälla i hela EU och inte bara i landet där det 
utfärdades. Jag har även genom kultur belyst kvinnors rättigheter då jag tog 
föreställningen "Seven" till Europaparlamentet som porträtterar sju kvinnliga 
människorättskämpar i världen. Jag deltog även i föreställningen "Vaginamonologerna". 
  
Mer information om mitt arbete för jämställdhet hittar ni här: 
http://ceciliawikstrom.eu/politik/medborgerliga-fri-och-rattigheter/jamstalldhet/ 
  
2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 

och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vilka 
är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

  
Svar: Jag eftersträvar inte att få en plats i FEMM-utskottet eftersom jag anser att 
arbetet där får begränsad effekt eftersom de knappt arbetar med lagstiftning. Jag vill 
istället verka genom andra utskott, tex genom utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter där jag är ledamot, för att se till att vi tar upp jämställdhetsfrågor inom alla 
olika politikområden och att vi får effektiv lagstiftning som belyser jämställdhet. 
  
3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 

sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade du och hur såg det ut i din 
grupp? Varför röstade ni så? 

  
Svar: Jag röstade absolut för rapporten och stödde helhjärtat Estrelas arbete, jag 
röstade emot de motförslag som kom från konservativt håll och som försökte - och 
sorgligt nog lyckades- rösta ner rapporten. Min partigrupp, liberala gruppen, gav som 
grupp sitt fulla stöd till Estrela, men dessvärre fanns det några få i min grupp som 
röstade emot. 
 
4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 

kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 

  
Svar: Jag röstade för rapporten och för de skrivningar som förordade kriminalisering av 
sexköp. Min partigrupp, liberala gruppen, var splittrade i frågan. 
  
5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 

bolagsstyrelser. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni 
så? 

  
Svar: Jag röstade emot förslaget eftersom EU självt inte är trovärdigt att sätta press på 
bolagsstyrelser när könsfördelningen är så dålig inom EU:s institutioner. Jag anser att 
detta ska beslutas på nationell nivå, inte i EU. Min partigrupp, liberala gruppen, var 
splittrade i frågan. 
 

http://ceciliawikstrom.eu/politik/medborgerliga-fri-och-rattigheter/jamstalldhet/
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Malin Björk (V) svarar 
 
1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Om du 
blir invald, vilka konkreta frågeställningar som främjar jämställdhet 
och kvinnors rättigheter lovar du att driva? 

Svar: Kvinnors rätt till abort, preventivmedel, och andra sexuella och reproduktiva 
rättighetsfrågor; feministiska ställningstaganden mot alla former av våld mot kvinnor, 
inklusive prostitution; behovet av att förbättra kvinnors arbetsvillkor (rätt till säkra 
anställningar och heltid); behovet av utökad offentligt finansierad barnomsorg och 
äldreomsorg, etc. 

2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vilka 
är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

Svar: Det allra mesta jämställdhetsarbetet är icke-lagstiftande och innehåller inga 
bindande åtgärder som riktas till medlemsstaterna. Utskottet arbetar däremot fram 
betänkanden som innehåller riktlinjer och rekommendationer, s.k. icke-lagstiftande 
initiativ betänkanden. Detta kommer att göra mitt arbete pådrivande. Jag går helt 
enkelt in och försöker använda utskottet som en ren plattform för vårt opinionsbildande 
arbete, och driva fram feministiska perspektiv på viktiga områden så som: Jämställdhet 
mellan könen, Elimineringen av våld mot kvinnor, SRHR, Prostitution och trafficking.  

Här är ett urval av betänkanden från Jämställdhetsutskottet där vi är/har varit 
pådrivande och särskilt aktiva: Direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter 
samt stöd till och skydd av brottsoffer (lagstiftning): Direktivet innehåller bl.a. krav på 
att alla medlemsstater ska ge speciellt stöd till våldsutsatta kvinnor. Dessutom har 
följande initiativbetänkanden antagits: Den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet 
mellan könen och kvinnors rättigheter, Våld mot kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (antogs dock ej av plena), Prostitution, sexuell exploatering och 
konsekvenser för jämställdhet, Kvinnor med funktionhinder, Situationen för papperslösa 
kvinnor i Europa, Kvinnor i politiskt beslutsfattande – kvalitet och jämställdhet. 

3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade din grupp? Varför röstade ni så?  

Svar: Vi röstade naturligtvis för SRHR rapporten för att vi kämpar för kvinnors rätt till 
sina kroppar och sin sexualitet, HBTQ-rättigheter, och ungdomars rätt till 
sexualundervisning. 

4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 
kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
din grupp? Varför röstade ni så?  

Svar: Vi röstade naturligtvis för rapporten för att prostitution är våld mot kvinnor. Om vi 
vill nå jämställdhet måste vi se att en progressiv syn på kvinnors sexualitet går hand i 
hand med att stoppa handeln med kvinnors kroppar. Det är mycket tack vare V:s arbete i 
Europaparlamentet som EP nu tagit en klar ställning att kvinnor inte är till salu.  

5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 
bolagsstyrelser. Hur röstade din grupp? Varför röstade ni så? 
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Svar: Vi röstade mot förslaget. Vårt parti är övertygade förespråkare av könskvotering 
och tror att detta är ett effektivt sätt att bekämpa stereotyper, öka demokratin samt 
att bryta den idag informella manskvoteringen. Vi valde dock ändå att rösta emot 
betänkandet för att resolutionen vill ha EU-lagstiftning på området. Av princip är 
Vänsterpartiet emot att mer makt överförs till EU och anser att EU:s nyliberala politik 
och vad den har ställt till med för kvinnor kräver helt andra prioriteringar, t.ex. en ny 
socio-ekonomisk politik som synliggör könsmaktsordningen i samhället och satsar på jobb 
och välfärd för alla.   
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Mikael Gustafsson (V) svarar 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka 
konkreta frågor har du drivit under mandatperioden i syfte att 
främja jämställdhet och kvinnors rättigheter?  

Svar: Som Vänsterpartist, ordförande i Jämställdhetsutskottet och 
ordinarie ledamot i Utvecklingsutskottet har jag drivit följande frågor: 

Kvinnors rätt till abort, preventivmedel, och andra sexuella och reproduktiva rättighets 
frågor; feministiska ställningstaganden mot alla former av våld mot kvinnor, inklusive 
prostitution; behovet av att förbättra kvinnors arbetsvillkor (rätt till säkra anställningar 
och heltid); behovet av utökad offentligt finansierad barnomsorg och äldreomsorg, 
flickors rätt till utbildning etc.. 

Jag var under 2012 rapportör på ett icke-lagstiftande betänkande under titeln "Kvinnors 
roll i den gröna ekonomin". Det antogs av en stor majoritet i plenum. Titeln är något 
missvisande, men innehållet i betänkandet är ett stort steg framåt i debatten på EU 
nivå, eftersom texten kopplar ihop miljöpolitik, feministisk politik och ekonomisk 
politik. Rapporten definierar grön ekonomi som "en hållbar ekonomi, vilket betyder 
social och ekologisk hållbarhet; social hållbarhet omfattar en samhällsordning som 
genomsyras av jämställdhet samt social rättvisa oavsett kön, etnisk tillhörighet, hudfärg, 
religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller politisk uppfattning", och drar upp 
mängd värdefulla rekommendationer till EUs medlemsländer. 

2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete 
framöver? Vilka är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

Svar: Det allra mesta jämställdhetsarbetet är icke-lagstiftande och innehåller inga 
bindande åtgärder som riktas till medlemsstaterna. Utskottet arbetar däremot fram 
betänkanden som innehåller riktlinjer och rekommendationer, s.k. icke-lagstiftande 
initiativ betänkanden. Detta kommer att göra mitt arbete pådrivande. Jag går helt 
enkelt in och försöker använda utskottet som en ren plattform för vårt opinionsbildande 
arbete, och driva fram feministiska perspektiv på viktiga områden så som: Jämställdhet 
mellan könen, Elimineringen av våld mot kvinnor, SRHR, Prostitution och trafficking.  

Här är ett urval av betänkanden från Jämställdhetsutskottet där vi är/har varit 
pådrivande och särskilt aktiva: Direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter 
samt stöd till och skydd av brottsoffer (lagstiftning): Direktivet innehåller bl.a. krav på 
att alla medlemsstater ska ge speciellt stöd till våldsutsatta kvinnor. Dessutom har 
följande initiativbetänkanden antagits: Den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet 
mellan könen och kvinnors rättigheter, Våld mot kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (antogs dock ej av plena), Prostitution, sexuell exploatering och 
konsekvenser för jämställdhet, Kvinnor med funktionhinder, Situationen för papperslösa 
kvinnor i Europa, Kvinnor i politiskt beslutsfattande – kvalitet och jämställdhet. 

EU:s politik slår särskilt hårt mot kvinnorna och går helt emot dess visioner om 
Jämställdhet i EU-fördraget. I spåren på eurozonens krav på nedskärningar följer otrygga 
anställningar och diskriminering på arbetsmarknaden. Många kvinnor är beroende av 
arbetstillfällen i den offentliga sektorn och drabbas när den monteras ner. Kvinnor ska ta 
mer ansvar för det oavlönade arbetet. De tvingas sluta jobba eller gå ner till deltid för 
att ta hand om barn, gamla och sjuka när dagis och äldrevård monteras ner. I hushållens 
pressade ekonomiska situation ökar våldet mot kvinnor. 
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I krisens spår ökar också attackerna mot aborträtten från högerpolitiker i en rad olika 
EU-länder. I fattigdomen och arbetslöshetens spår växer prostitutionen. Kvinnor och 
flickor är till salu på tiotusentals bordeller runt om i Europa. 

Vi i Vänsterpartiet arbetar aktivt för att motverka denna utveckling på nationell och 
Europeisk nivå.   

3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade du och hur såg det ut i din 
grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Vi röstade naturligtvis för SRHR rapporten för att vi kämpar för kvinnors rätt till 
sina kroppar och sin sexualitet, HBTQ-rättigheter, och ungdomars rätt till 
sexualundervisning. 

4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 
kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Vi röstade naturligtvis för rapporten för att prostitution är våld mot kvinnor. Om vi 
vill nå jämställdhet måste vi se att en progressiv syn på kvinnors sexualitet går hand i 
hand med att stoppa handeln med kvinnors kroppar. Det är mycket tack vare V:s arbete i 
Europaparlamentet som EP nu tagit en klar ställning att kvinnor inte är till salu. 

5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 
bolagsstyrelser. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni 
så? 

Svar: Vi röstade mot förslaget. Vårt parti en övertygad förespråkare av könskvotering 
och tror att detta är ett effektivt sätt att bekämpa stereotyper, öka demokratin samt 
att bryta den idag informella manskvoteringen. Vi valde dock ändå att rösta emot 
betänkandet för att resolutionen vill ha EU-lagstiftning på området. Av princip är 
Vänsterpartiet emot att mer makt överförs till EU och anser att EU:s nyliberala politik 
och vad den har ställt till med för kvinnor kräver helt andra prioriteringar, t.ex. en ny 
socio-ekonomisk politik som synliggör könsmaktsordningen i samhället och satsar på jobb 
och välfärd för alla.   

 

 

  



17 
 

Kent Johansson (C) svarar 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka 
konkreta frågor har du drivit under mandatperioden i syfte att främja 
jämställdhet och kvinnors rättigheter? 
 
Svar: Jag vill se ett jämställdhetsperspektiv inom alla EU:s 
politikområden. Rent konkret har jag som förhandlare för EU:s nya 

forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 fått på plats ett mycket tydligare 
jämställdhetsfokus. Det handlar bland annat om att få upp andelen kvinnliga forskare 
som deltar i programmet men också att se till att genusperspektivet finns med i de olika 
forskningsområdena.  Det ser jag som en stor framgång. 

 
2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 

och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vilka 
är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

 
Jag är i dag ersättare i jämställdhetsutskottet och deltar redan i det löpande arbetet. 
Det arbetet vill jag gärna fortsätta under nästa mandatperiod. Bland det viktigaste vi 
kan göra från den sidan är att bevaka de andra utskotten och lägga ändringsförslag på 
rapporter som annars riskerar att tappa jämställdhetsperspektivet. Mer specifikt så tror 
jag att rätten till reproduktiv hälsa och HBT-rättigheter kommer vara viktiga att kämpa 
för även nästa mandatperiod.   

 
3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 

sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade du och hur såg det ut i din 
grupp? Varför röstade ni så? 

 
Jag röstade för rapporten. Det är viktigt att tydligt stå upp för sexuella och reproduktiva 
rättigheter– det är tyvärr långt ifrån en självklarhet i Europa i dag. 
Europaparlamamentet lagstiftar generellt inte i de här frågorna men det är viktigt att 
markera och bilda opinion. En del av de andra ledamöterna i ALDE-gruppen stödde inte 
rapporten, men de flesta menade att de stödde innehållet och att de endast ville att 
rapporten skulle behandlas en runda till i utskottet. Det var en rörig omröstning och det 
var synd att det inte blev majoritet för rapporten. 
 
4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 

kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 

 
Jag röstade för rapporten. Men ALDE-gruppen var splittrad i frågan eftersom en del 
liberaler från till exempel Nederländerna och Tyskland vill se en modell med laglig 
prostitution. Jag delar som sagt inte den uppfattningen. 

 
5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 

bolagsstyrelser. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni 
så? 

 
Vi har haft flera omröstningar som rört kvotering. Då har jag i de flesta fall avstått i 
slutomröstningarna. Jag vill inte utesluta kvotering som ett verktyg för att öka 
jämställdheten, men jag tror inte att vi ska göra det på EU-nivå. 
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Kristina Yngwe (C) svarar 
 
1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Om du blir 
invald, vilka konkreta frågeställningar som främjar jämställdhet och 
kvinnors rättigheter lovar du att driva?  
 

Svar: Jag vill helst sitta i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, och inom 
ramen för detta utskott finns ju flera frågor kopplade till jämställdhet, t ex det faktum 
att jordbruksbudgeten till allra störst del går till män på grund av en icke jämställd 
struktur i Europas lantbruk, att kvinnliga företagare på landsbygden söker EU-stöd till 
sina företag i mindre utsträckning och i betydligt mindre summor, att kvinnligt 
företagande på landsbygden är en förutsättning för en levande landsbygd eftersom det 
ofta är kvinnor som lämnar landsbygden.  

2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vilka 
är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

Svar: Jag kan gärna tänka mig att sitta i FEMM-utskottet. Det är så oerhört oroande att 
abortmotståndet i Europa växer, som ung kvinna känns det mycket obehagligt att det 
finns människor som anser sig ha rätten att bestämma över min kropp. Jag anser att 
abortlagstiftning inte är en fråga som Europaparlamentet bör kunna bestämma över, 
men det är så väldigt viktigt som parlamentariker att stå upp för kvinnans rätt att 
bestämma över sin kropp. Jag skulle även vilja se att EU:s bistånd ska kunna gå till 
insatser i utvecklingsländer som stärker kvinnors och mäns sexuella och reproduktiva 
rättigheter. Jag skulle dessutom vilja uppmärksamma hur icke jämställda EU:s egna 
institutioner är. De tyngsta posterna innehas av män, endast en tredjedel av 
kommissionärerna är kvinnor, av partigruppernas föreslagna kandidater till posten som 
kommissionens ordförande är det enbart de gröna som har nominerat en kvinna eftersom 
de nominerat både en man och en kvinna. Det blir dessutom lite underligt att 
parlamentet röstar för en kvotering i bolagsstyrelser medan andelen kvinnor i 
parlamentet bara är 35% och andelen kvinnor i de nationella parlamenten är 25%. 
Signalen blir att näringslivet måste bli jämställt men politiken ska kunna fortsätta som 
vanligt. Här måste Europaparlamentet vara en tydlig röst för jämställdhet även i 
politiken, om än inte via lagstiftning.  

3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Centerpartiets sittande parlamentariker röstade för rapporten.  

4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 
kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Centerpartiets sittande parlamentariker röstade för rapporten.  

5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 
bolagsstyrelser. Hur röstade din grupp? Varför röstade ni så? 

Svar: Centerpartiets sittande parlamentariker har i de flesta fall avstått i 
slutomröstningarna. 
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Lars Adaktussons (KD) svarar 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Om du blir 
invald, vilka konkreta frågeställningar som främjar jämställdhet och 
kvinnors rättigheter lovar du att driva? 
 

Svar: Kristdemokraterna vill arbeta med förutsättningarna på arbetsmarknaden, 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi står bakom alla konventioner och 
arbetsrättsliga åtgärder som tagits. Kvinnor och män ska ha lika rätt och möjligheter i 
näringslivet. Män och kvinnor ska ha rätt att göra karriär på samma villkor. EU:s länder 
ser olika ut och därför går det inte att detaljreglera. 
  
Mäns våld mot kvinnor kan ytterst ses som en jämställdhetsfråga. Enligt Europarådet 
utsätts närmare en fjärdedel av kvinnor i Europa för fysiskt våld någon gång under sin 
livstid. Sexuellt våld drabbar mer än var tionde kvinna. 
  
Kristdemokraterna vill också arbeta för att politiska tillsättningar mm. ska ha en jämn 
könsfördelning liksom för att bekämpa könsdiskriminering och öka medvetenheten om 
jämställdhetsfrågor. 
  
Ett av EU:s viktigaste mål är att främja de mänskliga rättigheterna både i och utanför 
EU. Människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de 
mänskliga rättigheterna är grundläggande värderingar för EU. Sedan Lissabonfördraget 
undertecknades 2009 finns alla dessa värderingar samlade i EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna. EU:s institutioner är skyldiga att respektera dem, liksom 
EU-länderna när de tillämpar EU-rätten. 
  
2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 

och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vilka 
är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

 
Svar: Det viktigaste är att skapa förutsättningar för att göra fria val, oavsett kön. 
Kvinnor och män ska ha lika möjligheter på arbetsmarknaden liksom att flickor och 
pojkar ska ha lika möjligheter att välja intressen. Alla former av diskriminering är 
förkastliga och ska bekämpas. 
  
3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 

sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade din grupp? Varför röstade ni så? 
 
Svar: När Europaparlamentet röstade om betänkandet om sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (Estrela) valde Alf Svensson att stödja ändringsförslag 2. Förslaget 
poängterar att EU ska respektera medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- 
och sjukvårdspolitik. Enligt subsidiaritetsprincipen tillhör inte frågorna som avhandlats i 
betänkandet Europaparlamentets behörighetsområde. 
  
4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 

kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
din grupp? Varför röstade ni så? 

 
Svar: Vår partigrupp, EPP, röstade ja till Honeyball-rapporten. Huruvida prostitution ska 
vara lagligt eller ej är inget beslut som ska fattas på EU-nivå, däremot 
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innehöll resolutionen bra och tydliga skrivningar rörande kopplingen mellan prostitution 
och människohandel och den svenska sexköpslagstiftningen framhölls som ett bra 
exempel då den haft en avskräckande effekt på människohandel till Sverige.  
  
5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 

bolagsstyrelser. Hur röstade din grupp? Varför röstade ni så? 
 
Svar: I frågor rörande kvotering har EPP ingen partilinje utan det är en så kallad "free 
vote". När Europaparlamentet röstade om betänkandet Jämställdhet mellan kvinnor och 
män i Europeiska unionen – 2012 valde Alf Svensson att rösta emot. Kvinnor och män ska 
vara jämställda och ha samma möjligheter, i familjen liksom i samhället i övrigt. För att 
uppnå detta krävs att de strukturer, attityder och traditioner som försvårar och 
förhindrar verklig jämställdhet undanröjs. För detta har vi alla ett ansvar. Arbetet 
handlar i mångt och mycket om opinionsbildning och attitydförändringar, men att 
lagstifta sig till jämställdhet genom bland annat könskvoteringssystem och obligatorisk 
föräldraledighet, som betänkandet föreslår, är fel väg att gå. 
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Christian Engström (PP) svarar 
 
1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka 
konkreta frågor har du drivit under mandatperioden i syfte att främja 
jämställdhet och kvinnors rättigheter? 
 

Svar: Jag har röstat med den Gröna gruppen (där Piratpartiet ingår som oberoende 
ledamöter), och stödjer gruppens arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. 
Speciellt viktigt är arbetet med att garantera fri rörlighet med fullständiga rättigheter 
även för samkönade par, eftersom det är en fråga som direkt berör EU. 
 
2. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka konkreta frågor har 

du drivit under mandatperioden i syfte att främja jämställdhet och kvinnors 
rättigheter? 

 
Svar: Jag kommer fortsätta rösta med gruppen (alltså de Gröna), men jag kommer inte 
att själv sitta i FEMM-utskottet. Den Gröna gruppen är varma anhängare av kvinnors 
rättigheter och jämställdhet, och Piratpartiet delar den uppfattningen. 
 
Det är lätt att glömma bort att jämställdheten i många EU-länder ligger långt efter 
Sverige. I Polen och Irland kan kvinnor inte få abort lagligt, och på Malta får de inte ens 
skilja sig. Rättigheterna för HBT-personer är starkt eftersatta i många EU-länder, särskilt 
i en del av de forna östländerna. EU har ansvar för upprätthållandet av mänskliga 
rättigheter, så därför faller det inom EUs ansvarsområde att driva på utvecklingen för 
jämställdhet och lika rättigheter för alla. Men det mesta arbetet måste göras av 
medlemsländerna själva, för att få till stånd en bred attitydförändring och ökad 
tolerans. 

3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade du och hur såg det ut i din 
grupp? Varför röstade ni så? 

 
Svar: Jag röstade ja till mänskliga rättigheter för HBT-personer och för sexuell och 
reproduktiv hälsa, precis som resten av den Gröna gruppen. Den inställningen är en 
självklarhet för Piratpartiet. 
 
4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 

kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 

 
Svar: Piratpartiet har ingen åsikt om sexköpslagstiftningen, så jag följde den Gröna 
gruppen och röstade nej. Att följa gruppen i frågor där Piratpartiet inte har någon egen 
åsikt är vad vi lovade i valet 2009, och vad jag har gjort under hela mandatperioden. 
 
5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 
bolagsstyrelser. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 
 
Svar: Jag röstade nej till rapporten, eftersom Piratpartiet är kritiskt till kvotering. 
Majoriteten av den Gröna gruppen röstade däremot ja. 
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Amelia Andersdotter (PP) svarar 
 
1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Vilka 
konkreta frågor har du drivit under mandatperioden i syfte att främja 
jämställdhet och kvinnors rättigheter? 
 

Svar: Jag är en ung kvinna som jobbar för Europas digitala framtid. I den rollen har jag 
engagerat många unga kvinnor och män i diskussioner om vad digital autonomi, 
självständighet och varje individs rättigheter betyder. Dessa frågor är särskilt starkt 
betonade i många av de nya medlemsländerna, där kvinnliga förebilder behövs både 
politiskt och tekniskt. Jag ser det som en viktig del av jämställdhetsarbetet att man som 
kvinnlig politiker vågar ta sig an även manliga domäner, utmanar sig själv, vågar lära sig 
skicka krypterade mejl, går på skriptkurs, protestera när en manlig serveradministratör 
säger att ett juridiskt problem inte går att lösa på grund av "APP:n" (sann historia!), osv. 
 
2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 

och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vilka 
är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

 
Svar: FEMM-utskottet är ofta väldigt virrigt, tyvärr. Utmaningarna för kvinnor i olika 
medlemsländer ser väldigt olika ut. Vi glömmer ofta i EU att man i t ex Spanien och 
Portugal ända fram till 1990-talet hade problem med utbredd analfabetism bland äldre 
kvinnor. Resolutionerna blir på tok för spretiga. Samtidigt är det svårt att förhindra det, 
och ofta är FEMM-utskottets resolutioner t o m självmotsägande. EU:s satsning på 
kvinnor och informationsteknologi kan just nu summeras med "konferens i Bryssel", 
"förbjud porr" och "internet är farligt". Eftersom jag tror att alla de strategierna är 
dåliga för att få kvinnor och informationsteknologi att komma överens satsar jag hellre 
på den sortens arbete jag beskrev i första frågan. 
 
3. EU-parlamentet stoppade Estrela-rapporten som behandlade viktiga frågor om 

sexuella och reproduktiva rättigheter. Hur röstade du och hur såg det ut i din 
grupp? Varför röstade ni så? 

 
Svar: Piratpartiet avstod i den omröstningen. Problemet är att många av rapporterna 
från FEMM istället för att fokuserat ta sig an lite frågor i taget blir långa önskelistor med 
åtgärder som är delvis motstridiga. Ett bättre exempel på en rapport som faktiskt fick 
genomslag är i så fall Lunacek-rapporten om homosexuellas rättigheter - den var mer 
fokuserad, och föredraganden hade också jobbat mer med att se till att ingen kände sig 
överkörd i framtagningsprocessen. 
 
4. Nyligen röstade parlamentet igenom Honeyball-rapporten som förordade 

kriminalisering av sexköp med förebild från den nordiska modellen. Hur röstade 
du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni så? 

 
Svar: Vi avstod i den omröstningen. Frågan om hur man hanterar prostitution och sexköp 
är väldigt gammal, det finns många studier som bevisar både att nordiska modellen är 
bra och att den är dålig. Egentligen verkar de stora problemen i t ex Tyskland vara att 
man inte utreder faktiska fall av trafficking ordentligt, snarare än att de legaliserat 
prostitution som yrke. Personligen tror jag att man alltid ska hantera problem som 
faktiskt är problem (sexuellt utnyttjade individer) snarare än problem som inte är 
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problem (de som själva gjort ett val). Man måste alltid vara mycket noggrann med att 
skilja på dem som gör och har ett val, och de som inte gör eller har val. 
 
5. Parlamentet röstade för ett tag sedan igenom ett förslag om kvotering i 

bolagsstyrelser. Hur röstade du och hur såg det ut i din grupp? Varför röstade ni 
så? 
 

Svar: Vår politiska grupp röstade för förslaget. Som jag förstår är det rimligt att man 
bryter de sociala mönster som uppstår kring bolagsstyrelser. Vid ett val mellan fem 
personer som har jämbördiga kvalifikationer och godtyckligt kön kommer man med stor 
sannolikhet välja den man känner bäst - människor fungerar så socialt, och det är inte 
alltid trivialt att bryta sociala mönster av det slaget. Därför behöver man se till att det 
kommer in fler kvinnor i bolagsstyrelser som kan utöka den sociala rekryteringsbasen. 
Det är nämligen fortfarande så - framför allt i nordiska länder - att män känner flest 
män, och kvinnor mest känner kvinnor. En observation i sammanhanget som mestadels är 
anekdotisk för min egen del är att denna sorts vänskapssegration verkar mindre i södra 
Europa och på Balkan. Man kan också påtala i sammanhanget att det i både Spanien och 
Italien också finns fler kvinnliga chefer.  
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Soraya Post (F!) svarar 
 
1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Om du 
blir invald, vilka konkreta frågeställningar som främjar 
jämställdhet och kvinnors rättigheter lovar du att driva? 
 

Svar: Genomgripande jämställdhetsanalyser av EU:s budgetar ska göras. Alla 
medlemsländer ska få direktiv om att åtgärda underrepresentationen av kvinnor i 
besluts- och beredningsprocesser. Mäns våld mot kvinnor måste vara ett prioriterat 
ärende på den politiska dagordningen, det måste till åtgärder för att säkra kvinnor i 
vardagen, och möjlighet till skydd måste förbättras. 
 

2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vika 
är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 
 

Svar: Inrättandet av en kommissionär med enbart ansvar för jämställdhet på sitt bord, 
och inga andra frågor, jämställdhetsfrågan måste ha prioritet och ska inte ses som en 
kvinnofråga utan ska ses som en samhälls-/demokratifråga. 
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Peter Lundgren (SD) svarar 

1. Jämställdhet är ett prioriterat område i EU-samarbetet. Om du blir 
invald, vilka konkreta frågeställningar som främjar jämställdhet och 
kvinnors rättigheter lovar du att driva? 
 

Svar: För oss är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma 
värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig 
trygga och respekterade. Den åsikten kommer vi också ta med oss in i EU. 
 
2. I EU finns FEMM-utskottet som har till uppgift att arbeta för kvinnors rättigheter 

och jämställdhet. På vilket sätt vill du delta i jämställdhetsutskottets arbete? Vika 
är de viktigaste frågorna du tänker driva där? 

 
Svar: Samma svar som ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt: 

Emma Ley, 070 – 239 60 08 eller emma.ley@sverigeskvinnolobby.se 

 

Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse vars arbete 

vilar på feministisk grund. Under paraplyet finns 42 medlemsorganisationer som arbetar 

för att stärka kvinnors position i samhället. Läs mer: www.sverigeskvinnolobby.se 
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